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עיריית בית שמש

מנהלת רמת בית שמש

ה' חשון תשס"ו
 00נובמבר 0005
סכום דיון – ועדת הקצאות מס' 02
מיום 0.00.05
נוכחים :מר דוד סיטבון – סמנכ"ל
מר אריה ברדוגו – גזבר
מר מקי גסטוירט-יוע"מ עירייה
מר אבי כהן – נכסים
גב' יעל היימן -אדריכלית העיר
נעדר :מר דניאל צרפתי – מהנדס העיר
 .0כללי:
פרוגרמה מאחר ןחלו מס' מקרים בהם הועברו ע"י העמותות לאישור היועמ"ש פרוגרמות שלא
בתאום המלצת ועדת ההקצאות ,באחריות אבי כהן קבלת אישור אגף ההנדסה לפרוגרמה
המצורפת להקצאה.
 .0תקון פרוטוקול מס'  09מתאריך  00.9.05סעיף  – 9אשור פרסום ארוך:
האשור מתייחס לפרסום מאפריל . 0005
החלטה  :מאושר לגבי מגרש  009מובהר כי למוסדות קהילות יעקב ,מסילה ברמה ובית יעקב
גולדקנופ ההקצאה היא למשך תקופה מכסימלית של  5שנים כאשר החוזה הינו לשנה
עם  2אופציות להארכה ,וזכות ביטול בעת קבלת הרשאה ממשה"ח.
 .9א .עמותת עטרת שלמה – מגרש  009שד' הקישון תב"ע  995ח' :
החלטה :המלצה למליאה לאישור לאחר שהסתיימה תקופת הפרסום הארוך.
ההקצאה היא למשך תקופה מכסימלית של  5שנים כאשר החוזה הינו לשנה עם 2
אופציות להארכה ,וזכות בטול בעת קבלת הרשאה ממשה"ח.
ב .עמותת תורה ומדע ת"ת תורת אליהו מגרש  – 000תב"ע  995ח'.
החלטה :המלצה למליאה לאישור לאחר פרסום קצר – ההקצאה היא לשנת תשס"ו.ההקצאה
הקודמת לעמותה למגרש  200וחלק ממגרש –  200מבוטלת וכן לחלק ממבנה במגרש ,506
.590 ,590
ג .מוסדות קול ברמה מגרש  – 200תב"ע  – 999ביה"ס:
המוסד קיבל בעבר הקצאה של גג גנ"י במגרש  209אולם מעוניינים בשטח של  000מר'
במגרש . 200
החלטה :המלצה לאישור מלוי חוברת פרסום ל 000 -מר' מגרש  200תב"ע  999בהתאם.
ההקצאה כפופה לפינוי הקרוואן הקיים במגרש .209
ההקצאה הקודמת לגג גנ"י מגרש  209מתאריך  00.00.00אשר אושרה במליאה בתאריך
 00.0.0000מבוטלת.
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ביה"כ אבי עזרי גג גנ"י – מגרש  209תב"ע : 999
החלטה  :המלצה לאישור מלוי חוברת לקראת פרסום  050מר' גג גנ"י מגרש  209נחל נועם
לעמותה במקום מוסדות קול ברמה מעל גני עץ הדעת.
מוסדות תורת אמך – בי"ס לבנות גנ"י מגרש  209תב"ע . 959
החלטה :המלצה לפרסום ומלוי חוברת לאכלוס  0כתות גנ"י ברח' ר' יהושע מגרש 209
תב"ע .959
קהילת אור לציון רמב"ש – מגרש  209תב"ע 999
המוסד קבל בעבר הקצאה של  600מר' לביכ"ס +גנ"י במגרש  205אולם מעוניינים בשטח
של  000מר' במגרש .209
החלטה :המלצה לאשור מלוי חוברת לקראת פרסום ל 000 -מר' מגרש  209תב"ע 999
לביכ"ס.
ההקצאה כפופה לפינוי קרוואן קיים במגרש . 209
ההקצאה הקודמת אשר פורסמה ב 90.9.09 -ואושרה במליאה בתאריך  09.0.05מבוטלת.
מוסדות "תפארת" לבנות מגרש  500תב"ע . 995
החלטה :הועדה מאשרת המלצה לשנוי מיקום המוסד ובהתאם מלוי חוברת לקראת פרסום
ממגרש  505שאושר בועדת הקצאות מס'  02בתאריך  09.5.05לשטח של  0.5דונם במגרש
 500תב"ע .995

רשמה :הגב' יעל היימן
תפוצה :נוכחים
העתק :מר דניאל וקנין -ראש העיר
מר דניאל צרפתי -מהנדס העיר
מר אילן אוזן -נכסים
תיק ועדת הקצאות

כתובת למשלוח מכתבים :עיריית בית שמש ת.ד5 .
טל'  6600099-00פקס' 00- 6600099
כתובת המשרד :נחל שורק 00
קבלת קהל
שני  9:90-00:00רביעי 09:00-05:90 9:90-00:00

